WIE BRACHT BABY
SEM VIJVERBERG
OM HET LEVEN?
Sem Vijverberg
Januari 2006,
Vijver Kapperskolk,
Doetinchem

Heeft u informatie?
Het is nooit te laat
om te praten!
Bel de gratis opsporingstiplijn
0800-6070 of ga naar:

www.politie.nl/semvijverberg

15.000 euro beloning
Wie bracht baby Sem Vijverberg
om het leven?
De politie doet sinds 15 jaar onderzoek naar de dood van baby
Sem Vijverberg. Wie zijn de moeder en vader van Sem?
Wie bracht hem met zwaar geweld om het leven en wie liet
hem achter in die vijver in Doetinchem?
Op zondagmiddag 29 januari 2006 treffen drie
jonge kinderen in de bevroren vijver Kapperskolk
in Doetinchem een dode baby aan. Het pasgeboren
jongetje blijkt door zwaar geweld om het leven
te zijn gebracht. De kinderen die hem vinden
denken dat het een pop is. Wanneer zij hier thuis
over vertellen, neemt een van de ouders poolshoogte en krijgt de schrik van zijn leven. Er wordt
een groot onderzoek ingesteld om te achterhalen
wat er met het baby’tje is gebeurd. Wie de vader
en moeder van het jongetje zijn is nooit duidelijk
geworden. Ook is nooit bekend geworden wie
hem om het leven bracht. Uiteindelijk krijgt hij
de naam Sem Vijverberg van de kinderen die
hem gevonden hebben. Sem had nu 15 jaar oud
kunnen zijn.
Opsporing Verzocht
Op dinsdagavond 30 maart wordt in het tvprogramma Opsporing Verzocht uitgebreid
stilgestaan bij de vondst en dood van baby

Bel de gratis
opsporingstiplijn
0800 - 6070
of mail naar
coldcase@politie.nl

Sem Vijverberg. In een reconstructie nemen we
u mee in het verhaal van de vondst van Sem in
de bevroren vijver. Daarnaast worden er nog
nooit eerder vertoonde foto’s van Sem getoond
in de uitzending.
Beloning
De hoofdofficier van justitie looft een beloning uit
van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de oplossing in deze zaak.
Informatie?
Vermoedt of weet u wie (een van) de ouders van
Sem is, wie hem om het leven bracht of wie hem
daar in 2006 in de vijver achterliet? Het is nooit
te laat om te praten! Op het achterhouden van
informatie over een strafbaar feit, staat geen
straf. U hoeft dan ook niet te vrezen voor vervolging
als u, ook na jaren zwijgen, alsnog informatie deelt.
De cold case rechercheurs gaan graag met u
in gesprek!

U kunt ook anoniem tippen via
Meld Misdaad Anoniem op nummer
0800 - 7000. Spreekt u liever met
iemand van het Team Criminele
Inlichtingen, bel dan 06 - 84 34 20 29

